Aluna da Escola
Agrária de Coimbra
morre em acidente
Mariana Coelho, de
o automóvel

23 anos, faleceu ontem de madrugada quando
que conduzia se despistou e embateu num sobreiro,

perto da casa dos pais, em Rio Meão, Santa Maria da Feira

Despiste fatal para
jovem estudante
da Escola Agrária
Mariana Coelho

recordada como "uma menina
alegre", "empenhada" e divertida". Encontrou a
morte num violento acidente a escassos metros
de casa, em Rio Meão, Santa Maria da Feira
é

« Uma jovem de

23 anos faleceu

ontem de madrugada,

na sequên-

Dado à violência do embate, quan-

de

sorriso sempre presente». Esta é
apenas uma das muitas frases

Maria da Feira e a equipa da

colocadas ontem, durante o dia, no

pre no meu coração. Vou para
sempre lembrar a nossa infân-

mural do Facebook de Mariana

cia». São dezenas as dedicatórias

do os Bombeiros

Voluntários

cia de um acidente em Rio Meão,

Santa

Santa Maria da Feira, que ocorreu

Viatura Medica de Emergência e

cerca das 6hco, a curta distância

Reanimação

da sua residência,

S.

onde regressa-

va depois de ter passado a noite
com amigos. Mariana Coelho,
ahma do

2.
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ano do curso de Agri-

(VMER) do Hospital

Coelho.

A notícia da morte da

gio de privar» ou «Estarás sem-

e

uma delas recorda mesmo uma

estudante do 2.0 ano de Agricultu-

música especial:

nada puderam fazer para socorrer
Mariana Coelho, que já não apre-

ra Biológica, filha única, não deixou ninguém indiferente na Esco-

que cantou com os amigos meia
hora antes do fatídico acidente.

sentaria sinais vitais, sendo decla-

la Superior Agrária de Coimbra.
Nascida a 31 de Maio de 1988,

Bruno Azenha, presidente
Associação de Estudantes

Sebastião chegaram

ao local já

"One", dos

U

2,

da

da

cultura Biológica da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC),

rado o óbito.

O corpo foi de seguida trans-

Mariana é definida como «uma

ESAC, recorda Mariana Coelho

embateu, por razões desconheci-

portado para o Hospital da Feira,
prevendo-se que o funeral decor-

menina cheia de alegria». «É muito fácil lembrar o teu sorriso e a

como «uma pessoa muito empe-

ra amanhã, quarta-feira, às 171100,

tua alegria que contagiava todos
os que contigo tiveram o privilé-

muita falta. Era das primeiras a
organizar eventos», sublinhou.!

das, com o carro onde seguia sozi-

nha

- um

Mitsubishi

- contra

um sobreiro no Largo de Santo
António, na estrada que liga Santa
Maria da Feira a Espinho.

«O carro ficou abraçado ao
sobreiro», adiantou ao Diário de

Coimbra

o

Bombeiros

Voluntários

comandante

Manuel Neto, acrescentando
como «ninguém»

dos

da Feira,
que,

terá testemu-

nhado o «despiste violento», nãoé
possível, em concreto,

recolhidas

na Associação de Estudantes da
ESAC, da qual a jovem falecida
fazia parte, como vice-presidente
para os Núcleos. A escola está a

recolher inscrições

para que

todos os que pretendam

par nas cerimónias

partici-

fúnebres pos-

sam seguir viagem em autocarro
até Rio Meão.

explicar o

que estará na suaorigem.
No entanto, ao que foi possível

apurar, a viatura, primeiro, terá
embatido, de raspão, numa árvore,

quando a jovem seguia na recta,
rodopiou, subhi o passeio e acabou

por imobilizar-se

segundo informações

contra o sobrei-

"Vai fazer murta falta"
Aluna do mestrado de Agricultura Biológica, a jovem trabalhava
aos fins-de-semana

num bar, um

part-time que lhe ocupava as noites de sexta-feira e sábado, informou fonte próxima da estudante.

ro, do outro lado da estrada, em

direcção oposta à que circulava.

«Da Mariana guardo em memória a sua gargalhada e o seu o

nhada e divertida».

«Vai fazer

